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Proszę o zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania Twoich danych osobowych przesyłanych w formularzu kontaktowym oraz za 

pośrednictwem „kreatora marzeń” na stronie  https://www.urlopzniemiec.pl/oferty-na-zamowienie/  

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 RODO- ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) 

a) administrator podaje swoją: tożsamość i dane kontaktowe oraz, 

gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego 

przedstawiciela  

Kim jestem? 

Damian Dziuba, prowadzący działalność gospodarczą Damian Dziuba Consulting z 

siedzibą w (88-342) Szydłówko 12  posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 

894 282 08 36 będzie administratorem Twoich danych osobowych. Co to oznacza? 

Oznacza to, że decydować będę o celach i sposobach ich przetwarzania  

b) gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony 

danych 

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się 

zwrócić? 

Administrator nie był zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych, 

jednakże mając na uwadze Twoje bezpieczeństwo i realizację należnych Ci praw 

możesz zawsze skontaktować się ze mną wysyłając treść swojego pytania lub 

żądania na adres E-mail: rezerwacje@urlopzniemiec.pl Zgodnie z RODO odpowiedzi 

możesz się spodziewać nie później niż w terminie 30 dni od chwili otrzymania od 

Administratora treści Twojego zapytania.  

c) cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną 

przetwarzania 

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z   

  art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy 

na żądanie osoby zainteresowanej otrzymaniem oferty wyjazdu  

 art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli  na podstawie mojego prawnie 

uzasadnionego interesu. 

d) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – 

prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora 

lub przez stronę trzecią 

Czym jest prawnie uzasadniony interes?  

Moim prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie komunikacji z osobami 

zainteresowanymi zakupem oferowanych przeze mnie usług turystycznych  

e) informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach 

odbiorców, jeżeli istnieją 

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane 

tylko na terenie europejskiej wspólnoty gospodarczej? 

 Dostęp do Twoich danych osobowych uzyskają podmioty świadczące usługi 

informatyczne, usługi hostingowe, prawne, inne które wspierają Administratora w 

realizacji jego działalności, np. linie lotnicze, touroperatorzy do których zostaną 

skierowane pytania dotyczące np. dostępności miejsc w celu założenia wstępnej 

rezerwacji. Więcej na ten temat w treści obowiązku informacyjnego dla 

potencjalnych Klientów i Klientów (na stronie: 

https://www.urlopzniemiec.pl/polityka-prywatnosci-rodo/) 

f) gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania 

danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia 

przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku 

przekazania, o którym mowa w art. 46, art. 47 lub art. 49 ust. 1 

akapit drugi, wzmiankę o odpowiednich lub właściwych 

zabezpieczeniach oraz informacje o sposobach uzyskania kopii 

zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia 

Na podstawie art. 13 ust. 2 RODO 

a) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy 

nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu 

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie 

sprzeciwu, nie dłużej niż 12 miesięcy w sytuacji, gdy nie zdecydujesz się na zakup 

usługi turystycznej.  

b) informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o 

prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 

prawie do przenoszenia danych 

Jakie przysługują mi prawa?  

 Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z 
art. 15 RODO  

 Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO 

 Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), 
zgodnie z art. 17 RODO 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 
18 RODO jeżeli: 

   Kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres 
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych 
danych; 

 przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia 
ich wykorzystywania; 

c)  jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

lub art. 9 ust. 2 lit. a) – informacje o prawie do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem 

d) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 

https://www.urlopzniemiec.pl/oferty-na-zamowienie/
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 administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów 
przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 wniosłaś/wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec 
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne 
wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą 

 Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na 
podstawie art. 20 RODO 

 Prawo do sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO w zakresie danych 
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO 

 Prawo do bycia poinformowanym o żądaniach określonych w art. 16-18 
RODO, na podstawie art. 19 RODO 

 Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 
12-14 RODO 

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?  

W pierwszej kolejności proszę o kontakt ze mną,  jako administratorem danych 

osobowych. Jeżeli pomimo uzyskanych wyjaśnień nadal będziesz uważać, że 

przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Ci prawo 

wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych 

Osobowych w siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2 na podstawie art. 77 RODO 

 

e) informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem 

ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz 

czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i 

jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych 

Czy muszę podać swoje dane? 

Podanie danych osobowych jest konieczne w celu nawiązania relacji handlowych. 

W przypadku ich niepodanie nie będę mieć takich możliwości.  

f)       informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w 

tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – 

przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach 

ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych 

konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane 

dotyczą 

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?   

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie 

posłużą także profilowaniu.  

 

 

 


